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    DalhemFiber.se 
Minnesanteckningar arbetsmöte   2013-01-29 

Plats: Myre Slott Kl: 18.30-21 
Närvarande: Erik, Bo, joHanna, Perolof, Johanna, Anna.  

Möte 43 
 

Nuläge 
Telias alla utskick. Erik har lagt ut på hemsidan hur vi ska hantera alla dessa Telia-beskeds-
papper. Peter har svarat Telia centralt på e-post frågan hur vi hanterat informationen till 
våra medlemmar. Flera har klagat på att Telia bara klippt telefonen utan information om 
bytet till IP-telefoni ska ske. Informationsmissen ligger hos Telia Gotlands projektledning.  

Abonnemangen mellan [enskild medlem] och [enskild medlem] är ihopblandat. Anna tar 
detta med Roger X.  
Hela kvarteret i korsningen in till Björkhage verkar hopblandat med svetsningen av fibern.  
[enskild medlem] fiber är knäckt vid convertern. ElTel håller på med att laga det. 

Dämpningsprotokoll är begärt på området norrbyn och vid korsningen in till Björkhage. Det 
skulle mätas av ElTel från fastighet till nod, men det har inte mätts i varje fastighet som det 
var sagt. Extra viktigt att vi kollar av att dämpningsprotokoll finns och att det stämmer.  

Sista kanalisationen vid [enskild medlem] var klar 24/1.   

GPS-inmätningen var ännu 2 dagars jobb kvar på enligt [x]. Det är prioriterat och viktigt att vi 
ligger på om inmätningsfilen eftersom det är den som vi är beroende av för att få bidrag 
utbetalt bl.a.  

Inför Årsmötet 
- Förslaget på verksamhetsberättelse gås igenom. Justeringar och tillägg ska göras.  
- Hanna ordnar med kallelsen som ska gå ut i Mars, som ska gå ut via hemsidan, e-post, och 
de som inte har e-post i postlådorna och i föreningsnytt. 
- Diplom inför årsmötet. Johanna kollar på detta tillsammans med Erik. 
- Vi ska prata med valberedningen. Bo avgår och frågan är om Anna Brennwald också gör 
det. Alla övriga är beredd på omval. Som förslag kan vi fråga [enskild medlem], [enskild 
medlem] eller [enskild medlem].  
 
Ekonomi 
- Johanna har med ett Fakturaprov. Första fakturan ska ut nu i februari som avser mars. Ska 
betalas i förskott.  
- Bidragen har ännu inte utbetalats.  
- Vi har betalat för mycket till ElTel. Det justeras på slutfakturan.  
-Autogiro kostar. Vi kollar av med medlemmarna och kollar hur många som vill ha autogiro. 
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- Blanketten där medlemmarna får välja hur de vill ha sina fakturor gör vi som FLL. 
- Vi ska betala hyra för Församlingshemmet 500:- och Brandstationen 500:-. 
 
Fiberpub 
- Vi skjuter upp Fiberpuben till den 16/2. Vi har inte fått tag på [x].   
- Vi ska ordna någon underhållning.  
- Inbjudan om fiberpub behöver göras så fort som möjligt.  

Övrigt 
-Vi ska försöka rensa i [enskild medlem] Lada på ElTels och våra saker så fort som möjligt. 
- Anna kollar om FLL vill ha skyltarna tillbaka. Hanna har en kontakt i Tofta fiber som är på G 
om de vill ha dem. 
- I höst ska vi fixa snöpinnar till skåpen så de syns bra.  
- Det är ännu öppet schakt vid [enskild markägare]. Erik o Bo kollar av hur det ser ut nu när 
det töar lite.  
- Anna och Hanna går på Fibernät Gotlands informationsmöte om Bildande av AB 30/1 på 
Lövsta. 
- Bygdegården har kontakt med Vuxenskolan om datautbildningar. Fiberföreningen hjälper 
till med efterfrågan och marknadsföring. Hur det ska göras från vår sida ska vi ännu 
diskutera.  
  

Nästa möte 
 Styrelsen ses 13/2 på Myre kl. 18,30 och då Rotter ska bjudas in också.  

Vid pennan // Hanna 

 


